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Atradius - Fakta & Čísla 

■ Mezinárodní pojistitel pohledávek 

■ Více než 160 kanceláří v 54 zemích 

■ 3,700 zaměstnanců 

■ Produkty ušité na míru  

■ Více než 90 let zkušeností s pojišťováním 

pohledávek  

■  Celkový příjem větší než  € 1.8 bn. v 2018 

■  Finanční ratingy 

     A.M. Best: 'A (excellent) výhled stabilní' a 

     Moody's: 'A2 výhled stabilní’ 

■ Přístup k informacím o více než 240 milionech 

firmách po celém světě 

■  Centrála v Madridu, Španělsko 
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Přístup k informacím o více než 240 mil. firmách 

celkové příjmy vyšší než € 1,8 miliardy 
3,700 zaměstnanců 

160 kanceláří ve více než 54 zemích  



Německo z pohledu platební morálky a bankrotů 

■ 60.4% firem v Německu má problémy s neplacením 

■ Velmi krátké platební podmínky (20 dní v průměru) 

■ Nejvíce problematické obory chemie, stavebnictví, služby 

■ Krachuje více firem nad 20 let; 50% insolvencí u firem mladších 10 let 

■ Celkový objem insolvencí klesl, ale objem se zvýšil na téměř 30 mld. EUR 

5 



Vývoj insolvencí v Německu 
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Zdroj: https://atradius.de/publikation/country-report-western-europe-germany-2018.html 



Insolvenční zákon 

■ Insolvenční správce může napadnout úhrady dodavatelům 

před prohlášením konkurzu 

■ Lze napadnout: předání věci, postoupení pohledávek 

(zápočty), zástavy, exekuce 

■ Předpoklady: pozastavení plateb, nemožnost inkasa, 

upomínky, hrozby právníkem, splátkové kalendáře, 

výrazné změny platebních podmínek 

■ Správce může napadnout až 10 let staré dodávky, ale má 

(nově) důkazní břemeno; dodavatel o situaci musel vědět 

■ Nejvíce postižení dodavatelé: služby, pronájmy, daňoví 

poradci, auditoři a právníci 

■ Jednotlivé případy (incidenční spory) posuzuje soud 
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Zdroj: https://www.gesetze-im-internet.de/inso/ 



■ Jsou ohroženy malé a střední podniky 

■ Nepodceňovat změny v chování odběratele 

■ V okamžiku signálů o zhoršení platební morálky nutno reagovat  

■ Riziko napadení v případě incidenčního sporu lze pojistit 

■ Například za pojištění 300 tis. EUR zaplatíte 4.500 EUR (+ daň z pojištění) 
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Zdroj: https://atradius.de/produkte/schutz-vor-insolvenzanfechtung.html) 



 

Děkuji Vám za pozornost! 
marketa.strzinkova@atradius.com  

 

mailto:marketa.strzinkova@atradius.com

